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Gereformeerde kerk Vrijgemaakt, 
diensten in de protestantse kerk, Koekange
20 okt. 11.00 uur Ds. A. v.d. Sloot Steenwijk 
 15.30 uur Ds. H.M. Smit Zuidwolde 
27 okt. 11.00 uur Ds. E.Woudt Heemse 
 15.30 uur PK. Meijer Meppel 

Gereformeerde kerk, Berghuizen
20 okt. 10.00 uur Ds. J.W. Muis
27 okt. 10.00 uur Ds. E. van Veen Steenwijkerwold

Protestantse Gemeente Koekange
20 okt. 9.30 u Ds. H.E.J. de Graaf 
27 okt. 9.30 u  Ds. H.J.R. van Setten-Rurhwein 
 Ruinerwold 

Kerkdiensten

&

&

 

Tot ziens bij uw warme marktbakker

Elke vrijdagmorgen van 7 tot half 12 bij de sportvelden in Koekange

Vele soorten brood 
van de warme bakker 

Nieuw assortiment en recept

Krentewegge of rozijnewegge 
1250 gram  nu per stuk 500

3 stukken gevulde speculaas  nu 300

Kadetjes wit of bruin 9 stuks 200

Ontwerp | Druk | Print | Reclame

0522 255 449  |  drukkerij@kleen.nl

Adverteren?
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www.uitvaartverzorgingkiers.nl

T 0522 - 70 30 00 

Uitvaartzorg voor alle 
verzekeringen

o.a. Memento Mori 
Ruinerwold

dé uitvaartverzorger met respect

Stukje Natuur visarend 

“Je ziet ze vliegen.” Dat krijg ik soms nog wel eens naar mijn hoofd geslin-
gerd. Gelukkig niet in figuurlijke zin, immers er mankeert niet veel aan mijn 
mentale gezondheid. Het is letterlijk bedoeld en als ik zeg dat ik al bijna een 
halve eeuw een vogelaar ben, zal eenieder begrijpen dat het te maken heeft 
met overvliegende vogels.
Op de eerste dag van de herfst was ik op mijn fiets op weg naar de Spar, toen 
ik halverwege Roelof Westert tegenkwam, druk aan de arbeid in een van de 
tuinen. Ik had een vraag aan hem over het snoeien van een beuk. Tijdens zijn 
uitleg zag ik in mijn ooghoek ineens twee vogels overvliegen. Een daarvan 
viel mij gelijk op door zijn afwijkende grootte en vorm. Dat moest wel een 
visarend zijn, die had ik in ons dorp nog nooit gezien.
Ik onderbrak Roelof in zijn betoog om hem een en ander uit te leggen over 
de visarend. Aangezien het officieel de eerste herfstdag was, was het niet 
uitzonderlijk om een overvliegende visarend te zien. Het is immers voor veel 
vogels de tijd om naar zuidelijkere streken te trekken. De visarend is daarop 
geen uitzondering, hij staat in Nederland vooral bekend als doortrekker, 
zowel in het voor- als het najaar. 
De visarend heeft een grotere spanwijdte dan de alom bekende buizerd, die 
je vrijwel dagelijks rondom ons dorp kunt zien. Dat kan in sommige gevallen 
wel een halve meter schelen. De reden dat ik die grootte goed kon inschatten 
was dat er een kraai bij hem vloog, die hem lastig aan het vallen was. Zulk 
gedrag zie je wel vaker bij kraaiachtigen.
Een ander kenmerk van een vliegende visarend zijn de enigszins geknikte 
vleugels, dat zie je nooit bij de buizerd. Daarnaast heeft hij altijd een lichte 
onderzijde, maar dat was door het felle tegenlicht lastig waar te nemen. 
Al met al een bijzondere waarneming en gelijk een aanvulling voor mijn 
Koekange-vogellijst.

Paul Mentink (paul@paulmentink.nl)
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Hou je van zingen? Zing met ons mee!!

Volgend jaar april 2020 bestaan wij, de gemengde zangvereniging “Spotlights”, 
25 jaar. We zijn een drie- en vierstemmig koor en gaan dit vieren met het 
geven van een jubileumconcert. Dit zal plaatsvinden op zaterdag 21 maart 
2020. Het zou fijn zijn als enkele mannen en vrouwen, die van zingen hou-
den, de vier stempartijen willen komen versterken.
Ons koor staat al jaren o.l.v. Gabrielle de Graaf. Ze is veelzijdig, geheel 
geschoold en vakbekwaam. Ze leidt ons koor met veel enthousiasme.
We worden iedere dinsdag swingend begeleid op de piano door Sven Jansen, 
tot voor kort wonend in Ruinerwold, maar nu in Meppel. 
Je bent van harte welkom een keer te komen luisteren, mee te zingen en zo 
kennis te maken met het koor en het repertoire.
Gedurende vier weken kan dit geheel vrijblijvend.

Vanaf 27 augustus repeteren we weer Iedere dinsdag van 20.00 uur tot 
22.00 uur in “De Buddingehof” te Ruinerwold. We zijn een heel gezellige club 
en zien je komst van harte tegemoet.
Wil je meer over ons koor weten, ga dan naar www.spotlightsruinerwold.nl 

Je kunt ook contact opnemen met Evelyn Mourits, tel. 0522-481197. 

De Berken 11
Koekange

zonne-energie

Bel ons vrijblijvend voor al uw

NIEUWBOUW
VERBOUW

ONDERHOUD

Weerwilleweg 20 - Koekange
Telefoon 0522 - 45 12 03

06 - 54 90 31 57

Bouwbedrijf KRALE
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Prins Bernhardlaan 2 

7958 SH Koekange

06-43994277 / 0522-472442

www.hoveniersbedrijfsandermeekhof.nl

aanleg - onderhoud - renovatie - bestrating - tuinhout

Greppeltocht 2019
De activiteitencommissie heeft weer een prachtige en uitdagende route voor 
de greppeltocht klaarliggen! De greppeltocht zal plaatsvinden op zaterdag 2 
november 2019!
- Max. 5 personen per team
- Kosten bedragen € 5,- p.p. (te betalen op 23 oktober)
- Deelname mogelijk vanaf klas 1
LET OP! Opgave en betaling is alleen mogelijk op: WOENSDAG 23 OKTOBER 
VAN 19.00 TOT 19.30 UUR! Na deze avond is opgave helaas niet meer 
mogelijk, zorg dus dat iemand deze avond beschikbaar is...
PS. Nog geen 16 jaar? Neem schriftelijke toestemming mee van je ouders!

Prinsesseweg 10  
Koekange
M 06 509 382 66
T 0522 45 20 06info@schildersbedrijfstoffer.nl
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Oktober Kindermaand in Museum De Wemme
Omdat het Oktober Kindermaand is, organiseert Museum De Wemme in Zuid-
wolde op zondag 20 en maandag 21 oktober speciale activiteiten voor jou. 
Kom jij wel eens in De Boerhoorn, ’t Neie Punt, ‘t Anker of De Snikke? Dan 
weet je dat dit buurt- of dorpshuizen zijn. Dit jaar heet de tentoonstelling 
in het museum “Op Sokken & Sandalen”, en gaat over de buurthuizen in 
Nederland. Wat wordt daar voor kinderen en volwassenen georganiseerd? 
Jullie komen daar wel achter als jullie de speurtocht door het museum gaan 
doen.  
In Museum De Wemme staan ook handkarren. Eén van die karren is de Kar 
van het Jaar en dat is dit jaar de kleine Bakkerskar. Daarom gaan we din-
gen doen die te maken hebben met bakken: cupcakes versieren, papieren 
gebakjes maken en brood bakken aan een stokkie. En dan is er natuurlijk de 
handkarrenrace. Ben jij de snelste dit jaar?
Lijkt je dit leuk en ben je tussen de 6 en 12 jaar? Kom dan op zondag 20 
oktober of maandag 21 oktober naar het museum. We zijn open van twee 
uur tot half vijf. 
Omdat het Oktober Kindermaand is hoef jij natuurlijk niets te betalen en je 
krijgt ook nog eens wat te drinken. Het is wel de bedoeling dat je samen 
met een ouder of begeleider komt. Zij betalen op deze dagen maar € 2,00 
entree. Kom je ook?

Roelof
H O V E N I E R

Voor al 
            uw tu

inzorgVoor al Voor al 
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg
            uw tu

inzorg

Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9
7958 SP  Koekange
Mobiel 06-44167477

www.hovenierroelofwestert.nl

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

            uw tu
inzorg

Roelof Westert Roelof Westert 
Koekangerdwarsdijk 9Koekangerdwarsdijk 9

Ontwerp, aanleg en onderhoud

Het gemis zal altijd blijven, 
maar de vele blijken van 
medeleven na het overlijden 
van mijn lieve man, geliefde 
vader en trotse opa

Bram de Boo

hebben ons goed gedaan.
Wij willen u hartelijk 
danken voor deze oprechte 
steun.

A. de Boo-Bijker
Kinderen en 
kleinkinderen



7

Dorpshuis De Schakel 50 jaar (deel 14)
De financiële problemen bleven het bestuur achtervolgen. Bij een controle 
door de belastingdienst in 1985, over de jaren 1980 t/m 1983 bleek dat er 
over enkele posten o.a. personeelskosten geen belasting was betaald. De 
naderhand opgelegde aanslag van ƒ 8.000 werd verhoogd met een boete 
van ƒ 2.000.  Dit viel het bestuur zwaar op de maag. Bestuurslid burge-
meester de Beij heeft geprobeerd de boete omlaag te krijgen naar 10%. Dat 
is gelukt. 
De financiële problemen waren daarmee niet opgelost. De begroting voor 
1986 sloot met een tekort van ƒ 14.400. Het werd nog erger toen enkele 
maanden later bleek dat de rekening over 1985 sloot met een nadelig saldo 
van ƒ 35.826. Dit kwam o.a. mede door de naheffing van de belastingdienst, 
nieuwe opbergruimte en kosten verbouwing in 1985. 
De ene tegenvaller is nog niet verwerkt of de volgende kwam ook al. Dat was 
de afrekening met de gemeente. Het dorpshuis moest voor de energiebespa-
rende maatregelen nog ƒ 22.519 betalen. Het dorpshuis zat in zwaar weer. 
Waar moest men dat geldbedrag weghalen. Maar er gloorde weer licht, want 
begin 1988 kwam er bericht van de gemeente dat het dorpshuis nog een 
nabetaling kreeg voor schoolgymnastiek over de jaren 1985 t/m 1987 ten 
bedrage van ƒ 39.445. De rekening van de energiebesparende maatregelen 
was daar ook al van afgetrokken. De vergoeding voor de schoolgymnastiek 
voor 1988 werd ƒ 31.000. Dat was 100% verhoging.  
Wel moest de penningmeester in haar jaarverslag bekend maken dat het 
nadelig saldo over 1987 nog ƒ35.246 bedroeg. 
In 1988 werden er plannen gemaakt voor een doorloop vanuit de grote zaal. 
Ook de entree en douches moest aangepast worden. Ook moest het gebouw 
toegankelijk worden gemaakt voor gehandicapten. Er moest een nieuwe 
bestuurskamer komen, 350 nieuwe stoelen, 40 tafels en de vloer in de grote 
zaal moest vernieuwd worden. Kortom een interne renovatie. De totale kos-
ten waren ƒ199.250. Aan subsidie en giften werd hiervoor ƒ78.559 ontvan-
gen. Bij de Rabobank werd een lening van 110.000 afgesloten. De renovatie 
werd uitgevoerd door fa Guichelaar en Brink.
Zo lagen er steeds nieuwe zaken bij het bestuur op het bord.  
In 1992 werd het berghok afgebroken en er werd een nieuwe ruimte in hout-
bouw gebouwd. Het kinderclubwerk werd hier ondergebracht. Het gebouw 
kreeg de naam “Het Platte Dakkie”. In 2007 werd het geheel gerenoveerd 
door verschillende vrijwilligers waarna de opening werd verricht door wet-
houder Jan ten Kate. Mevr. Jenny Mulder-Nijstad is hier de drijvende kracht.
Het kinderclubwerk is anno 2019 nog springlevend. Er maken gemiddeld 
zo’n 90 kinderen gebruik van.  Het “Platte Dakkie” is dit jaar weer geheel 
gerenoveerd en op 28 september tijdens burendag weer officieel geopend 
door burgemeester de Groot. 
Wordt vervolgd.                                                                   Aaltienus Buiter
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H. Koetsier - Koekange     tel. 0522-451331      www.sparkoekange.nl 

 
DEZE KOEGANG BIJ 

DE SPAR 
 

Heerlijke zelfgemaakte 

VERSE WORST 
GROF of FIJN  

 

NU 5.98 per kilo 
 

 
 

AANBIEDING geldig van 16-10-2019 tot 19-10-2019 
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Het wordt weer “Smullen op Slachtdag” 
in Museum De Wemme in Zuidwolde

In Museum De Wemme in Zuidwolde wordt het seizoen als vanouds afge-
sloten met  “Smullen op Slachtdag”. Op zaterdag 2 november zijn er, tussen 
11.00 en 16.00 uur, allerlei culinaire en culturele activiteiten in het museum 
en op de binnenplaats in grote tenten.
Traditiegetrouw is de slager er met “het varken op de ladder”. Heeft u nog 
nooit gezien hoe een varken wordt uitgebeend? Kom en maak het mee. In 
Nederland wordt dit bijna nergens meer gedemonstreerd. Het is heel speci-
aal om zo’n heel varken te zien met alle organen er nog in. De slager begint 
om precies 11.15 uur met zijn werk.  
Naast de traditionele specialiteiten die bij de slager te koop zijn, is er op 
culinair gebied nog meer te beleven. Een aantal andere lokale ondernemers 
is aanwezig en zij laten u niet alleen proeven, maar vertellen u ook hoe hun 
producten tot stand zijn gekomen. In onze eigen eetstraat zijn taart, pan-
nenkoeken, bruine bonen, kniepertjes en Wemmegies verkrijgbaar. 
Daarnaast zijn er kramen met bloemstukjes, paracord, keramiek, patchwork, 
kerstballen maken en origami. Bij deze kramen kunt u zien hoe de uitge-
stalde producten gemaakt worden. Verder is er een sneltekenaar die mooie 
portretten maakt. En natuurlijk is de Oudheidkamer ook aanwezig. Alles 
wordt muzikaal omlijst met live muziek. 
De toegang voor dit gezellige evenement is maar € 1,00. Het entreebewijs 
is tevens een lot, waarmee een mooie prijs gewonnen kan worden. Kinderen 
tot 12 jaar betalen geen entree. Alle vrijkaarten worden deze dag ook geac-
cepteerd. 
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Koekange 06 2879 3686    
Ruinerwold 06 5164 8835 

www.jkwant.nl

Inloopbijeenkomst Familiepad

Belangenvereniging Koekange e.o. en de gemeente zijn de aanleg van een 
Familiepad (voetpad langs de Koekanger Dwarsdijk) aan het voorbereiden. 
Met dit vrijliggende voetpad achter de bomen langs wordt een veilige wan-
delroute (dorpsommetje) tussen de Kerklaan en de Stationsweg gerealiseerd. 
Bent U benieuwd? In dorpshuis De Schakel kunt U op dinsdag 22 oktober 
a.s. tussen 19.00 en 20.30 uur het plan bekijken en een toelichting krij-
gen van vertegenwoordigers van de Belangenvereniging en de gemeente. De 
koffie/thee staat klaar.

Dorpsstraat 33 - 7958 RK Koekange
Telefoon 0522 45 25 10
Mobiel 06 36 50 19 13
www.salongejanca.nl

OPENINGST�DEN:
Maandag gesloten

Dinsdag: 08:30 - 21.00 uur
Woensdag: 08:30 - 17:30 uur
Donderdag: 08:30 - 21.00 uur

Vr�dag: 08:30 - 17:30 uur
Zaterdag: 08:00 - 12.00 uur

  

  

  

  

  

  

  

  
Je  kunt  bij  mij  terecht  voor:  

Mooie  (teen)nagels,  er  is  veel  mogelijk  voor  de  
natuurlijke  nagels,  probleemnagels    en  meer…  

Bel  gerust!  
  

Cadeaubon  ook  mogelijk  vanaf    €10,00  

  NU  ook  dames-‐  en  herenparfums  verkrijgbaar!  
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Goedkoop boodschappen doen in Ruinen!
Afstand… geen probleem, wij betalen uw benzine

Km-korting bij bril aankoop
€ 1,- per km

Totale afstand, dus heen en terug (max. 50 km, tot 1-12)

Optiek Ruinen... met afstand de beste

Oosterstraat 2 
7963 AC  Ruinen

Open op
Dinsdag t/m Vrijdag 09.30-12.00 uur en 13.15-17.30 uur
Zaterdag 09.30-12.00 uur 
Indien gewenst ’s avonds op afspraak 0522 47 33 28

Zingend de winter door

In 2016 is het vrouwenkoor Zima neergestreken in de Veldhoek in 
Koekangerveld. We komen vanaf de herfst tot in het voorjaar bij elkaar om 
te zingen. We putten uit het rijke repertoire van de wereldmuziek. We treden 
niet op maar oefenen wel fanatiek omdat het altijd weer fascinerend is hoe 
je in korte tijd prachtig drie- of vierstemmig kunt zingen en omdat zingen 
verbindend is; zingen doe je met elkaar en je bent je eigen instrument. Na 
een avondje zingen kom je opgeladen thuis. We hebben in de afgelopen 
jaren muziek uit alle windstreken op het repertoire gehad; onder andere uit 
Chili, Zweden, Roemenië, Armenië, Kroatië, Zuid-Afrika en Rusland. 

Zin om mee te doen? Dat kan. 
Iedereen geeft zich op voor de duur van een jaar. In de afgelopen jaren is 
een hechte groep ontstaan maar we zingen elk jaar (grotendeels) nieuw 
repertoire. We nemen slechts enkele ‘favorieten’ mee uit het voorgaande jaar, 
dus als je voor het eerst komt kun je gewoon aanschuiven en meezingen. 
Koorervaring is handig maar niet noodzakelijk. 

Op maandag 28 oktober 2019 start Zima weer. We zingen 20 keer van 19.30 
tot 21.30 uur met uitzondering van de schoolvakanties. Op 30 maart sluiten 
we het seizoen af. Als je informatie wilt of als je graag wilt meedoen met 
Zima, stuur dan even een mailtje naar zingenbijzima@gmail.nl.
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Voor hulp bij dyslexie, 
dyscalculie en overige 

(leer-)problemen

Christina Bakker-Nijmeijer
Dorpsstraat 52
7958 RP  Koekange
0522 452094
06 55572493

info@devlinder-rt.nl
www.devlinder-rt.nl

Zingen met de Zonnebloem

Op 30 oktober is er een middag georganiseerd door de Zonnebloem afdeling 
De Wolden in de Buddingehof te Ruinerwold. De deelnemers worden hier 
getrakteerd op een middag met accordeonmuziek van Jannes Kleene. Er zul-
len veel bekende, oude liedjes voorbij komen, waarbij naar hartenlust kan 
worden meegezongen. 
De aanvang is 14.00 uur. Het programma zal naar verwachting duren tot 
16.30 uur. Voor vervoer kan worden gezorgd.
In december staat er nog een bezoek aan een tuincentrum in kerstsfeer 
gepland. 
Zou u nou ook wel eens mee willen doen, maar komt u vanwege een beper-
king bijna de deur niet meer uit? Dan is de Zonnebloem misschien iets voor 
u. Neem gerust eens contact op.
Ook jonge mensen zijn van harte welkom. Wanneer het programma niet bij 
uw wensen aansluit dan kunt u zelf aangeven waar u graag eens naar toe 
zou willen. Wij proberen alles mogelijk te maken.
Voor informatie: 
Lammie Boerman tel: 0522-452013 Email: lammieboerman@gmail.com.

Weerwilleweg 1         Koekange
info@garage-gritter.nl         T. 0522 45 2112

www.garage-gritter.nl

•	In-	en	verkoop
•	Onderhoud
•	Reparatie

Neem	eens	een
	kijkje	op

onze	website	vo
or	een

groot aantal occasions!

•	Airco	service
•	Automatische	
	 transmissie	spoelen
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ERKEND TOTAALINSTALLATEUR 

WATER- EN GASINSTALLATIES 
ELEKTRISCHE INSTALLATIES 
DUURZAME INSTALLATIES 
EPDM DAKBEDEKKING
ZINK- EN KOPERWERK 
LEVENSBESTENDIG WONEN 
AIRCO & VENTILATIE 
SERVICE & ONDERHOUD  

LANGEDIJK 2 
7958 PJ  KOEKANGE 

GOED, INTEGER EN VOORDELIG 

GEREGELD

HUWELIJKSE VOORWAARDEN
SAMENLEEFCONTRACT?

Uw notaris in de regio. Waarvan akte...!

T: de Wijk 0522 - 440 473      
 info@stotijnnotariaat.nl | www.stotijnnotariaat.nl

altijd scherp!

notariaat & mediation
Stotijn

Activiteiten Pitch en Putt

19 oktober Pubquiz. Aanvang 20:30 uur
Team bestaat uit max. 5 personen. Teamkosten € 7,50 per team
Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl 0522-452059
 
25 oktober Indonesische Rijsttafel. Vanaf 18:00 uur
Kosten € 15,00 per persoon exclusief consumpties
Aanmelden via info@pitchenputtkoekange.nl 0522-452059
 
3 november Snerttoernooi
Koppeltoernooi, 2 rondes Greensome
€ 22,50 per persoon. Aanmelden via 
info@pitchenputtkoekange.nl 0522-452059
 
9 november Apres Ski Party. Aanvang 21:00 uur
Entree GRATIS
Apres Ski Party met DJ Robert van Drive in Vipers
 
30 november Pokertoernooi. Inschrijven 18:45-
19:30 uur. Aanmelden via lexkruger@outlook.
com of via pokerlexie.nl
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Rits stuk?
Voor alle kledingreparaties en aanpassingen Margreet Scheeringa, 
Pr. Bernhardlaan 8, Koekange. Tel. 06 23 14 52 60.

Te koop,  gevonden e .d .

Kosten particuliere advertenties:

Te Koop/Te huur: e 6,25. Verloren/Gevonden (Particulier): Gratis
Voor bedankjes, kerstgroeten, e.d. geldt: Titel + 2 regels tekst (max. 24 woorden) + afzender  e 10,00
Meerprijs 1 regel extra (max. 12 woorden per regel) e 2,50
Voor rouwdankbetuigingen gelden de advertentietarieven (bijv. kwart pagina e 26,80)
Van tevoren overmaken op NL56 RABO 0341877778 t.n.v. Drukkerij Kleen.

Hoveniersbedrijf

Denk aan de najaarsbeurt 
voor uw tuin

Vaste planten
Tuin -aanleg
 -onderhoud
 -ontwerp
Sierbestrating

Het tuincentrum is alleen op zaterdag geopend.

Stapelerweg 59a
De Wijk    
Tel. 0522 - 451280
 06 55 13 13 96

KNIPPEN  |  HAIRSTYLING  |  VISAGIE

Langedijk 7  |  7958 PJ Koekange  |  0621325309
info@studiosannebeautyhair.nl  |  www.studiosannebeautyhair.nl
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PETER PRUNTEL
Wolddijk 25, 7961 NA Ruinerwold
T. 0522 - 47 53 07
M. 06 - 23 24 93 05
E. info@rietdekkersbedrijfschipper.nl
W. www.rietdekkersbedrijfschipper.nl

In format ie

Alarmnummer: 112
Huisartsenpost Meppel: 0900-1120112

Huisartsenpraktijk Koekange
De Meidoorn 16-15, 7958 NB Koekange, Tel. 0522-451236 
(spoed, assistente en herhaalmedicatie via keuze-menu)
Website: www.koekange.praktijkinfo.nl (ook voor e-consult en herhaalmedicatie)
De praktijk is dagelijks geopend van 8-17 uur. De apotheek is dagelijks 
geopend van 8-12 uur en van 15-17 uur. Pauze van 10.15-10.30 uur. 
Aanvragen herhaalmedicatie kan via de website, de receptenlijn en de brie-
venbus voor bij De Meidoorn 16. Als deze op een werkdag voor 12 uur 
aangevraagd is, ligt deze de volgende werkdag vanaf 10.30 uur voor u klaar.

Centraal Meldpunt De Wolden
Voor informatie, advies en bemiddeling naar passende hulp bij alle vragen over 
wonen, zorg en welzijnszaken. Dagelijks van 9.00 tot 12.00 uur bereikbaar via 
Welzijn de Wolden, tel 0528 374173.

Politie de Wolden: 0900-8844 (Geen spoed)

www.weblog-dewolden.nl Het regionale nieuws, maar dan anders
Info en nieuws over Koekange is ook te vinden op de website www.koekange.info

Mob. 06 12 36 23 74 Mob. 06 57 42 0500

K. Bakker
schilders en afwerkingsbedrijf

schilders@koekange.com | www.schilders.koekange.com



Agenda

Kopij en advertenties (voorzien van naam, adres en tel.nr.) inleveren bij: 
• Per e-mail dekoegang@kleen.nl (tel. 0522 255 449)
• Michel Kleen en Cisca de Jager, Eggeweg 37, 7958 PK Koekange
Volgende uitgave 30 oktober 2019
Uiterste inleverdatum kopij donderdag 24 oktober 17.00 uur
Giften op IBAN nr. NL56 RABO 0341 8777 78 t.n.v. Kleen o.v.v. Gift De Koegang

18 okt.  Landgoed Diner - Landgoed Welgelegen - 18.30 uur 
18 okt. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
19 okt. Pubquiz - Pitch en Putt - 20.30 uur
20 okt. Huisconcert De Eikenheuvel - Berghuizen 34 - 15.00 uur
22 okt. Inloopbijeenkomst Familiepad - De Schakel - 19.00-20.30 uur
25 okt. Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
25 okt. Indonesische Rijsttafel - Pitch en Putt - 18.00 uur
25 okt. Orgelconcert Geref. kerk Berghuizen - 19.30 uur
25 okt.  Kaartavond KV KIA Kantine - 20.00 uur
26 okt. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstr. 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
26 okt. Kangoeroe klub KV KIA - Korfbalveld KV KIA - 10.00-11.00 uur
26 okt. Nacht van de Nacht - start bij het Tonckenshuys, Zuidwolde - 19.30 uur
30 okt. De Koegang nr. 20
  1 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
  2 nov.  Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur 
  2 nov. Smullen op Slachtdag - De Wemme, Zuidwolde - 11.00-16.00 uur
  2 nov. Greppeltocht
  3 nov. Snerttoernooi; koppeltoernooi - Pitch en Putt
  5 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
  9 nov. Après Ski Party - Pitch en Putt - 21.00 uur
13 nov. De Koegang nr. 21
15 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
16 nov.  Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur 
17 nov. Huisconcert De Eikenheuvel - Berghuizen 34
19 nov. Literair Concert - De Veldhoek, Koekangerveld - 19.30 uur
26 nov. Klaverjassen Berghuizen - 20.00 uur
27 nov. De Koegang nr. 22
29 nov. Samen aan Tafel - de Schakel - 11.30 uur
29 nov. Klaverjassen Vitesse’63 - 20.00 uur
30 nov. Repair Café - Gebouw Trias, Groenmarktstr. 6, Meppel - 9.30-13.00 uur
30 nov.  Kangoeroe klub KV KIA - De Schakel - 10.00-11.00 uur 

2e ma. v.d. maand,  Repair café - 10.00 uur en ‘Onder ons bij de Soep’ - 12.00 uur -
behalve feestdagen De Veldhoek, Koekangerveld
Dinsdag  Dames 55+ Gymclub - 9.00-10.00 uur
Dinsdagavond   Loopgroep Koekange, trainen - verzamelen bij de KIA aan de 

Sportlaan - 19.30-20.30 uur
Woensdag Welzijn voor ouderen, Koersbal, 13.45-16.00 uur
1e vr. v.d. maand Welzijn voor ouderen, Bingo - 14.00 uur
Vrijdagmiddag Training walking voetbal bij Vitesse 63, aanvang 14.00 uur
 


